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 النشرة اإلخبارية األسبوعية
  

2202 أبريل 28 خميسال 4العدد،العشرون و الثامن الشهري اإلصدار   

 أوالً: التقارير الدولية 

  ستاندرد آند بورز وفيتش تثبتان تصنيف مصر عند وكالتيBB +وB 1مع نظرة مستقرة. 

  أبقت وكالتا التصنيف االئتماني ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف االئتماني لمصر عندBB +وB  مع نظرة

مستقبلية مستقرة على الرغم من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة الناجم عن الحرب الروسية األوكرانية، والذي زاد 

ها المؤكدة وتصنيفها إلى استجابة الحكومة فيما وعزت الوكالتين توقعات، من الضغوط على المالية العامة للدولة

 يخص السياسة النقدية والتدفق المحتمل للدعم الخارجي.

  إن "التوقعات المستقرة تعكس توقعاتنا بأن استجابة السياسات من إلى ستاندرد آند بورز جلوبال وأشارت وكالة

حدوث تدهور جوهري في المراكز الخارجية جانب السلطات المصرية، إلى جانب الدعم الخارجي الكبير، ستمنع 

 والمالية بسبب ارتفاع أسعار السلع األساسية". 

 فيتش في تقريرها إلى أن التصنيف كان مدعوما من قبل "االقتصاد المصري الكبير مع نمو  وكالة كما أشارت

 .قوي ودعم قوي من الشركاء الثنائيين والدوليين"

   لس التعاون الخليجي وبرنامج صندوق النقد الدولي الجديد سيدعمان ثقة دعم دول مجوأوضحت وكالة فيتش أن

المستثمرين"، مضيفة أنها تتوقع أن تحصل البالد على حزمة تمويل جديدة من صندوق النقد الدولي في ضوء 

مليارات دوالر لدى البنك المركزي المصري،  5وكانت السعودية قد أودعت بالفعل  ،المحادثات الجارية معه اآلن

مليارات دوالر في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم  10ويتطلع صندوق االستثمارات العامة السعودي الستثمار 

حواذ أيد دي كيو مليار دوالر من أبو ظبي بعد است 1.8وتلقت الحكومة  ،والزراعة والخدمات المالية في مصر

 مليارات دوالر في البالد. 5على حصص بشركات مصرية مدرجة، كما تعهدت قطر باستثمار 

 في مارس جنبا إلى جنب مع رفع  %14ساعد تخفيض قيمة الجنيه بنسبة أن قد  ستاندرد آند بورز وكالة أفادتو

من النقد األجنبي، في حين أن إدراجنا في نقطة أساس، في الحفاظ على احتياطيات البالد  100سعر الفائدة بمقدار 

مؤشر سندات جي بي مورجان لألسواق الناشئة من شأنه أن يساعد في "تقليل التقلبات في تدفقات المحافظ عن 

 .طريق تحويل بعض االستثمارات إلى اإلدارة السلبية، وتوليد عوائد أقل وزيادة الطلب على الديون طويلة األجل"

 من المرجح أن تغطي الحكومة أسعار القمح المرتفعة عن طريق "استخدام أن  د آند بورزستاندر وكالة ترىو

سياسة سعر الصرف وأسعار الفائدة إلدارة التعديالت االقتصادية جنبا إلى جنب مع دعم التمويل الخارجي من 

 .الدول الشقيقة والشراكات متعددة األطراف"

 في العام المالي  %91ومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى نحو فيتش انخفاض نسبة الدين الحك وكالة تتوقع

في العام المالي السابق، وأن يظل في اتجاه هبوطي طفيف، على الرغم من تأثير  %92، من 2022/2021

تخفيض قيمة العملة، مشيرة إلى ما يمثله ضعف النمو وسط أسعار الفائدة المرتفعة، من خطر على ديناميكيات 

في العام المالي  %90انت الحكومة تخطط لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى أقل من الديون. ك

، ولكن سبقت تلك الطموحات الحرب الروسية األوكرانية التي 2025بحلول يونيو  %82.5و 2023/2022

 أثرت على الموارد المالية الحكومية.

 فيتش وستاندرد آند بورز استمرار ارتفاع التضخم على مدار العام، إذ يؤدي انخفاض قيمة الجنيه  وكالتي تتوقع

، 2022/2021في العام المالي  %10إلى زيادة الضغوط التضخمية. وترجح وكالة فيتش وصول التضخم إلى 

 في العام المالي المقبل.  %12و

 مركزي أسعار الفائدة بشكل أكبر للحفاظ على معدالت الفائدة وترى فيتش أيضا أنه "من المرجح أن يرفع البنك ال

الحقيقية اإليجابية، وخفض التضخم، إلى جانب دعم الجنيه المصري والحفاظ على جاذبية األصول بالعملة 

 ".2024/2023نقطة أساس بحلول العام المالي  300المحلية. نفترض ارتفاعا إضافيا في أسعار الفائدة بمقدار 
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 في العام المالي  %4.5و 2022/2021في العام المالي  %6وكالة فيتش أن ينمو اقتصاد البالد بنسبة  تتوقعو

وتتوافق  ،خالل العام المالي الحالي %5.7، بينما توقعت ستاندرد آند بورز أن يصل النمو إلى 2023/2022

 ب في أوكرانيا.توقعات ستاندرد آند بورز مع التوقعات الحكومية المعدلة بسبب تأثيرات الحر

 مليار دوالر خالل العام المالي  18تتوقع فيتش وستاندرد آند بورز أن يتقلص عجز الحساب الجاري لمصر إلى و

. وستستمر إيرادات السياحة في 2021/2020مليار دوالر في العام المالي  18.4، انخفاضا من 2022/2021

لسياحة الوافدة إلى البالد، وهما روسيا وأوكرانيا. كما االرتفاع على الرغم من خسارة اثنين من أكبر أسواق ا

تتوقع ستاندرد آند بورز مزيدا التخفيف المدعوم بارتفاع تحويالت المصريين العاملين بدول الخليج التي استفادت 

في العام المالي  %3.5من ارتفاع أسعار النفط. فيما تتوقع وكالة فيتش تقلصا أكبر للعجز ليصل إلى 

 .2025بحلول عام  %3، وتتوقع ستاندرد آند بورز وصوله إلى 2023/2022

 CNBC من يوليو  شهور 9أول  في %4.9: انخفاض عجز الموازنة إلى الناتج المحلي المصري إلى

 .20222وحتى مارس  2021

  مؤسسةأشادت CNBC 4.9في مصر إلى  اإلجماليبانخفاض العجز الكلي إلى الناتج المحلي  ةاألمريكي% 

من السنة المالية الحالية والتي شهدت تحسناً  2022إلى مارس  2021خالل التسعة شهور األولى من يوليو 

، فضالً %12.8ملموساً مقارنةً بنفس الفترة خالل العام المالي الماضي، كما ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 

ي المؤشرات التي تحققت على الرغم من ارتفاع مخصصات عن الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائض أولي، وه

 كافة أبواب المصروفات بشكل كبير لتوفير كافة االحتياجات الالزمة لقطاعات الدولة طوال الفترة الماضية.

  وأكدت المؤسسات المالية الدولية مثل وكالة فيتش على تحسن النظرة المستقبلية لالقتصاد المصري على الرغم

 ديات العالمية.من كل التح

  وأشاد الصندوق بحزمة الحماية االجتماعية التي اتخذتها مصر لمواجهة التداعيات االقتصادية لألزمة األوكرانية

 وأكد على الدعم الكامل الستكمال اإلصالح االقتصادي.

 20223خالل  %3.4لبنك الدولي يتوقع تراجع معدل نمو االقتصاد األفريقي إلى ا. 

  مقابل %3.4خالل العام الجاري ليبلغ  %0.6الدولي تراجع معدل نمو االقتصاد األفريقي بنسبة توقع البنك ،

نسب البنك الدولي هذا التراجع إلى الصدمات التي يتعرض لها ، وخالل العام الماضي %4نسبة نمو بلغت 

 فاع تكاليف المعيشة.االقتصاد الكلي في العديد من البلدان األفريقية، السيما زيادة نسبة التضخم وارت

 سلط التقرير على بعض التهديدات األخرى التي تواجه اقتصادات القارة، والتي تشمل التداعيات السلبية الناجمة و

عن ظهور سالالت جديدة فيروس كورونا المستجد، ومشكالت سالسل التوريد العالمية، وارتفاع الدين العام 

 لمي، خاصة في معظم كبرى القوى االقتصادية الدولية.والصدمات المناخية وتباطؤ االقتصاد العا

 إلى الصراع الروسي األوكراني الذي أسفر عن زيادة أسعار السلع العالمية، السيما السلع  البنك الدوليأشار و

الغذائية األساسية واألسمدة والنفط والغاز، موضحا أنه في ظل الضغوط التضخمية العالمية، قد تضطر بعض 

 قدمة إلى سحب حوافزها السياسية المقدمة إلى الدول األفريقية في بداية الجائحة.الدول المت

 أعلى  –جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا  –أنه بينما من المتوقع أن تسجل الدول الغنية بالمعادن " وأوضح

 ."%3.3، فإن رواندا ستشهد أكبر انخفاض بنسبة %4.8معدل نمو هذا العام يصل إلى 

  أنه نظرا ألن الدول األفريقية تواجه حالة من عدم اليقين المستمر، واضطرابا في اإلمدادات، الدولي ويرى البنك

وارتفاع أسعار المواد الغذائية واألسمدة، فمن المحتمل أن تلعب السياسة التجارية دورا رئيسيا من خالل ضمان 

ات إلى البحث عن حلول مبتكرة مثل خفض رسوم التدفق الحر لألغذية عبر الحدود، داعيا صانعي السياس

 االستيراد على المواد الغذائية األساسية مؤقتا لتوفير اإلغاثة لمواطنيها.
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 ثانياً : األخبار األسبوعية:

  ،تشارك بالنسخة السابعة من مؤتمر تمويل الدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

 .4باألمم المتحدة 2022التنمية 

  وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية بالنسخة السابعة من مؤتمر تمويل التنمية  ،هالة السعيدكتورة / دالشاركت

 .والذي يعقده المجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم المتحدة 2022

 ،إن المنتدى يعقد هذا العام في خضم تغيرات إلى خالل كلمتها بالجلسة العامة  وأشارت الدكتورة / هالة السعيد

، متابعه أن تلك التحديات المعقدة 19-جيوسياسية واقتصادية كبرى، باإلضافة إلى اآلثار طويلة المدى لوباء كوفيد

لتحقيق الطموح في تحقيق التنمية المستدامة  السعيتتطلب التزاًما دوليًا قويًا بتعبئة التمويل الكافي، بينما يستمر 

 تعزيز المرونة االقتصادية.و

 أنه تحقيقًا لتلك الغاية، فالبد أن يتم التصدي لتحديات التمويل السائدة التي تعرقل االستثمار في التعافي،  أضافتو

 والعمل المتعلق بالمناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول المتقدمة والنامية كذلك.

  ى جانب تلك التداعيات العالمية غير المباشرة، فإن مصر تشارك بشكل أنه إل الدكتورة / هالة السعد،وأوضحت

، مشيره إلى إطالق 2030رؤية فاعل في معالجة القضايا المنهجية في تمويل التنمية، كعنصر أساسي لتحقيق 

يًا مصر التقرير الوطني األول على مستوى العالم بشأن تمويل التنمية، موضحه أن التقرير يقدم تحلياًل موضوع

 متعمقًا لمختلف أبعاد تمويل التنمية ويتتبع تطلعات مصر وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

  إلى التعاون مع صندوق األمم المتحدة المشترك ألهداف التنمية المستدامة لوضع إطار تمويلي وطني  وأشارت

يد الوطني وتحديد الثغرات في هذا الصدد وسبل متكامل لتقدير تكاليف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصع

 معالجتها.

 يتعلق بالتمويل، من خالل تعزيز كفاءة االستثمارات  محورين فيما علىأن الحكومة تعتمد نهًجا يعتمد  ضافتوأ

العامة، مع السعي في الوقت نفسه إلى إيجاد آليات تمويل مبتكرة، تتضمن إصدار سندات خضراء، والصكوك 

، متابعه أنه يتم تحديد أولويات تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في األساس من خالل اإلسالمية

 الصندوق السيادي المصري. 

  إلى استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر األطراف  أشارتكماcop27  مؤكده أنها لن تدخر جهًدا

لتحقيق نتائج طموحة لتمويل التحول األخضر؛ والتركيز على الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمياه واألمن 

 الغذائي، ودعمه بزيادة االستثمار الخاص في األنشطة الخضراء. 

 مؤسسات مثل المجلس  توفره الدولي الذيأن المستقبل المزدهر يعتمد بشكل كبير على التعاون  أوضحتو

االقتصادي واالجتماعي، مضيفه أن التضامن بين أصحاب المصلحة العالميين والمحليين يشكل أهمية بالغة في 

العالمية ومعالجة المخاطر المالية المنهجية، مؤكده التزام مصر بتطوير آليات فعالة  أزمة السيولةمنع قضية 

 لتمويل التنمية.

  ،الماليالمتوقع خالل العام  االقتصاديمعدل النمو  % 5.7الدكتور / محمد معيط، وزير المالية 

 .5الحالي

 بتثبيت التصنيف االئتماني لمصر « ستاندرد آند بورز»محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة /  أكد الدكتور

مع اإلبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، بعد تثبيت فيتش « B.B»بالعملتين المحلية واألجنبية عند مستوى 

صالبة االقتصاد  فيللتصنيف االئتماني لمصر األسبوع الماضي، يُعد شهادة جديدة من المؤسسات الدولية 

ضاعفت ما نتج عن جائحة  التيقدرته على التعافي من تداعيات األزمة العالمية الراهنة  في، تعزز ثقتنا المصري

من آثار سلبية، شكلت تحديات قاسية امتدت القتصادات مختلف الدول؛ متأثرة باضطراب سالسل اإلمداد  كورونا

زيادة أسعار السلع والخدمات، الفتًا إلى  فيوارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة التضخم بشكل حاد، على نحو انعكس 

توفير قاعدة تمويل محلية  فيالمصرية ساعدت  اتخذتها الدولة التيأن اإلصالحات االقتصادية والمالية والهيكلية 

 قوية ومتنوعة، وجعلتنا أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

  إن هذا القرار يُعد إضافة جديدة إلى رصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، ودفعة قوية وأشار إلى

 فيإلى إمكانية النظر « ستاندرد آند بورز»والهيكلي، حيث يُشير تقرير  الماليح محفزة الستكمال مسار اإلصال

مصر بشكل كبير توقعات المؤسسة،  في االقتصاديإجراء تصنيف إيجابي على المدى المتوسط، إذ يفوق التوسع 

ة، واقتصادها اإلصالحات المالية واالقتصادي فيموضًحا أن هذا التصنيف جاء مدعوًما بالسجل األخير لمصر 

على التعامل  المصريالكبير ونموه القوى، كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات إيجابية بقدرة االقتصاد 

 اإليجابي المرن مع األزمة األوكرانية، وتخفيف حدة هذه الصدمات االستثنائية.

  فينجحت  التي، بأن مصر كانت من االقتصادات القليلة «ستاندرد آند بورز»إلى شهادة مؤسسة أيضاً أشار 
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خالل العام  ٪5.7نمًوا بنحو  المصري، وتوقعاتها بأن يحقق االقتصاد 2020عام  االقتصاديتجاوز االنكماش 

/ 2022 الماليمالي فى العام من الناتج المحلى اإلج ٪7الحالى، ويبلغ معدل العجز الكلى للموازنة نحو  المالي

، الفتًا إلى استمرار 2016بداًل من عامين فى  2022عام فى  3.5، بينما يصل متوسط عمر الدين 2023

االقتصاد المصرى فى تحقيق فائض أولى؛ نتيجة الستكمال اإلصالحات الهيكلية، وما تشهده المنظومة الضريبية 

ود دمج االقتصاد غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، من أعمال تطوير وميكنة أسهمت فى تعظيم جه

 وتوسيع القاعدة الضريبية.

 ،6خالل ست سنوات الماليمعدل نمو الشمول  %115 البنك المركزي المصري. 

  متابعة تطور استخدام الخدمات  فيتساهم  والتيالمؤشرات الرئيسية للشمول المالي،  المركزيأصدر البنك

 والمنتجات المالية من فئات المجتمع المختلفة.

  خالل السنوات الست الماضية محققة معدل نمو بلغ  الماليمعدالت الشمول  فيوأظهرت المؤشرات زيادة كبيرة

ل الحسابات تشم والتي –المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معامالت مالية إجماليليصل  115%

مليون مواطن  36.8إلى  –البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع  في

 مليون مواطن. 65.4سنة فأكثر والبالغ عددهم  16المواطنين  إجماليمن  %56.2بما يعادل 

  يمتلكن حسابات مالية، حيث  الالتيعدد السيدات  فيللمرأة، أظهرت المؤشرات قفزة  الماليوعلى صعيد الشمول

 .2016مقارنة بعام  %171، بمعدل نمو بلغ 2021نهاية  فيمليون سيدة  16بلغ عددهن 

  ويوضح اإلنفوجراف أهم مؤشرات الشمول المالي الخاصة بمصر خالل ست سنوات والتي قد ارتفعت بنسبة

 :2021إلى  2016من عام  115%
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  / مليار  9.1الصادرات المصرية غير البترولية تسجل ، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعةاألستاذة

 .20227دوالر بالربع األول من 

  / إن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت خالل إلى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أشارت األستاذة

مليون دوالر خالل  671مليار و 7مليون دوالر، مقابل  176مليار و 9مارس( -)يناير  2022الربع األول من 

 .%20مليون دوالر، محققة نسبة زيادة بلغت  505، بفارق مليار و2021نفس الفترة من عام 

 أن المؤشرات اإليجابية الملموسة التى حققتها الصادرات السلعية المصرية خالل الربع األول من العام  وأضافت

ى رغم التداعيات االقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية األوكرانية وجائحة فيروس كورونا، الجار

ترجع إلى الى استقرار الطلب العالمى على المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات اإلنتاجية والحفاظ على 

نتج المصرى باألسواق الخارجية، فضالً االسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، باإلضافة إلى ارتفاع تنافسية الم

 عن اإلستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة اإلفريقية.

  وأشارت إلى أن تطبيق البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد األعباء، واستمرار برامج سداد المستحقات

درات، ساهمت فى استمرار تحقيق الصادرات المصرية لمعدالت التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصا

 نمو ملموسة رغم التحديات االقتصادية العالمية الكبيرة.

  أن إتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتالت االقتصادية العالمية إلى ونوهت

سة بعدد من األسواق اإلقليمية والعالمية، مشيرةً إلى أن الفترة للمناف” الصادرات المصرية”توفر أرضية صلبة لـ

الحالية تشهد إعتماد عدد من االسواق العالمية على المنتج المصري السيما فى ظل تباطؤ العملية اإلنتاجية بعدد 

 كبير من الدول نظراً للتوترات الجيوسياسية الحالية وتداعيات جائحة كورونا.

 الذى أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على يفين جامع إلى التقرير وأشارت األستاذة / ن

خالل الربع األول من عام ” الصادرات المصرية”الصادرات والواردات، فقد أوضح أن التوزيع الجغرافى لـ

مليون دوالر خالل نفس  382مليون دوالر، مقابل  515تضمن قارة أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة  2022

مليون دوالر، مقابل  998مليار و 2، وجامعة الدول العربية بقيمة %35، بنسبة زيادة بلغت 2021الفترة من عام 

، والواليات المتحدة %28، بنسبة زيادة بلغت 2021مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام  342مليار و 2

، بنسبة زيادة 2021مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام  513ل مليون دوالر، مقاب 623األمريكية بقيمة 

مليون دوالر خالل  199مليار و 2ماليين دوالر، مقابل  505مليار و 2، واالتحاد األوروبي بقيمة %21بلغت 

مليون دوالر، مقابل  535مليار و 2، وأسواق أخرى بقيمة %14، بنسبة زيادة بلغت 2021نفس الفترة من عام 

 .%13، بنسبة زيادة بلغت 2021مليون دوالر خالل عام  235يار ومل 2

 11عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن التقرير رصد / أوضح اللواء  و 

الطباعة “، تضمنت قطاع 2022قطاعا تصديريا حققت صادراتها زيادة ملموسة خالل الربع االول من عام 

مليون دوالر خالل نفس الفترة  196مليون دوالر مقابل  312بقيمة ” والورق والكتب والمصنفات الفنيةوالتغليف 

مليون  435مليون دوالر مقابل  625بقيمة ” المالبس الجاهزة“، وقطاع %59بنسبة زيادة بلغت  2021من عام 

مليون  905بقيمة مليار و” البناءمواد “، وقطاع %44بنسبة زيادة بلغت  2021دوالر خالل نفس الفترة من عام 

، وقطاع %35بنسبة زيادة بلغت  2021مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام  415دوالر مقابل مليار و

بنسبة  2021مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام  211مليون دوالر مقابل  279بقيمة ” الغزل والمنسوجات“

مليون دوالر  744مليون دوالر مقابل  977بقيمة ” واإللكترونية السلع الهندسية“، وقطاع %32زيادة بلغت 

بقيمة مليار ” المنتجات الكيماوية واألسمدة“، وقطاع %31بنسبة زيادة بلغت  2021خالل نفس الفترة من عام 

 .%23بنسبة زيادة بلغت  2021مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام  567مليون دوالر مقابل مليار  935

 مليون  26بقيمة  "الجلود واألحذية والمنتجات الجلدية"أن القطاعات التصديرية تضمنت أيضا قطاع  وأضاف

” المفروشات“، وقطاع %22بنسبة زيادة بلغت  2021مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام  21دوالر مقابل 

، %20بنسبة زيادة بلغت  2021مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام  152مليون دوالر مقابل  183بقيمة 

 2021مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام  177ماليين دوالر مقابل  210بقيمة  "الصناعات الطبية"وقطاع 

مليون دوالر خالل  937مليون دوالر مقابل  33بقيمة مليار و "الحاصالت الزراعية"، وقطاع %19بنسبة بلغت 

مليون دوالر  19بقيمة مليار و” الصناعات الغذائية“، وقطاع %10 بنسبة زيادة بلغت 2021نفس الفترة من عام 

 .%5بنسبة زيادة بلغت  2021مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام  967مقابل 

 تضمنت 2022خالل الربع االول من عام  "الصادرات المصرية"وأشار إلى أن أكبر األسواق المستقبلة لـ ،

مليون دوالر،  601مليون دوالر، والمملكة العربية السعودية بقيمة  623الواليات المتحدة األمريكية بقيمة 

 284مليون دوالر، وإسبانيا بقيمة  579مليون دوالر، واإلمارات العربية المتحدة بقيمة  580وإيطاليا بقيمة 

مليون دوالر، وليبيا بقيمة  274مليون دوالر، والهند بقيمة  274يا وأيرلندا الشمالية بقيمة مليون دوالر، وبريطان

 مليون دوالر. 265مليون دوالر والسودان بقيمة  271
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

  واحد، وتمت خصيم في قانون ت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال2018أطلقت الهيئة، خالل عام

الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي 

 وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع ال تستفيد حاليًا من عدد من الخدمات المالية.

العامل وتسريع دورته، وعلى وجه األخص في تخصيم الحقوق خصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال تويعد نشاط ال

  المالية قصيرة األجل.

  كما يُعد سوق التخصيم في مصر سوقًا واعًدا؛ فقد ارتفعت قيمة األوراق المخصمة حوالي ثالثة أضعاف تقريبًا خالل

. 2018جنيه في مليار  10.6إلى  2014مليار جنيه مصري في  3،7األربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 8.9تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة  %18وارتفعت بنسبة 

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

   التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل االستثماري متوسط وطويل األجل والذي ينتقل بمقتضاه الى

المستخدم )المستأجر( حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل دفعات 

 دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء األصل المؤجر.

  أصولها اإلنتاجية الثابتة ويعد البيع مع إعادة االستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي. حيث تقوم الشركة ببيع أحد

)طويلة األجل( الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا األصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي. وبالتالي 

تستمر الشركة في استخدام هذا األصل اإلنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة نقدية من بيع 

رأس المال العامل، على أن تقوم بسداد القيمة اإليجارية لألصل المستأجر على عدة  األصل تستخدمها الشركة لتمويل

 سنوات مستقبلية.

 الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي: 

   قرار مجلس  ، بتعديل2019لسنة  82أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 2019لسنة  7اإلدارة رقم 

بشأن القواعد  2019لسنة  7والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  التمويلي

والتخصيم مادة جديدة برقم  التمويلينشاط التأجير  والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة

 .األصل وإعادة استئجاره تمويلياً  كاآلتي: بيعمكرراً( نصها 4)

  عند قيامها بإبرام عمليات شراء األصل مع إعادة تأجيره تمويلياً التحقق من قيام  التمويليعلى شركات التأجير

ووفقاً لألغراض المحددة بالدراسة االئتمانية من خالل المستندات نشاطه  فيالمستأجر باستخدام التمويل الممنوح له 

 المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط اآلتية كحد أدنى:

 العمليات ألغراض التمويل منح عند التمويلي التأجير شركات على يجب: للمستأجر التشغيلية العمليات تمويل 
 على للمستأجر الصادرة االئتمانية للموافقة طبقا   له المخصص الغرض في التمويل من استخدام من التأكد التشغيلية

 للعمليات الدورية المتابعة خالل من وذلك الشركة، من له الممنوح التمويل صرف أوجه المستأجر يوضح أن
 .النقدية التدفقات على ذلك انعكاس ومدى المستأجر بها يقوم التي التشغيلية

 تقوم :الثانوي بالسوق تسويقه يصعب الذي العالية التكنولوجيا وذات الخاصة المواصفات ذات األصل شراء تمويل 

 ذو األصل مورد إلى مباشرة التمويل بتوجيه المستأجر من المؤجر لألصل شرائها بعد التمويلي التأجير شركات
 .التمويل محل العالية التكنولوجيا ذو أو/و الخاصة المواصفات

 ألغراض التمويلي منح عند التمويلي التأجير شركات على :للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال 

 بين فيما عليه متفق هو لما وفقا   شرائح على التمويل توجيه يتم أن للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال
 .للشركة المستأجر جانب من المقدمة األعمال إنجاز لمستخلصات ووفقا   والمستأجر، الشركة

 ديون سداد Debt Swap: المستأجر، ديون سداد ألغراض التمويل منح حال التمويلي التأجير شركات تلتزم 

 وسبب الدين وقيمة الدائنين به موضحا   المستأجر من مقدم تفصيلي وبيان النقدية للتدفقات االئتمانية الدراسة بتضمين
 .المستأجر بنشاط مرتبط الدين نشأة سبب يكون أن على نشأته
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 التمويل متناهي الصغر 

 8الحكومة تقر تعديالت على قانون التمويل متناهي الصغر: 

  2014لسنة  141وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ،
لينظم كال  من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة  بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون

والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكامال  بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية، 

قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك األنشطة بشكل ُيحقق المرونة وسهولة التطبيق، باإلضافة إلى  ويحتوي على
 توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.

 ن "قانون وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"،  ليكو
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم 
سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة 

روع القانون على أالّ يقل رأس المال المصدر لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مش
والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة 

ماليين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 20الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما ال يقل عن 
الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة  المشروعات متناهية

والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي الحد األدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي 
 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

 راخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة كما حّدد مشروع القانون إجراءات اصدار ت
والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين معا . وحّدد 
مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل 

المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك المشروعات 
 المشروعات.قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية 

 ية بوضع ونص مشروع التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات األهل
 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةشروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

  ،مليار جنيه لتنفيذ برامج التنمية ودعم  16.2توفير اللواء / محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية
 .9االحتياجات العاجلة بالمحافظات

 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة  8.4، أنه تم إتاحة مبلغ محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اللواء / أكد
، لتبلغ استثمارات الحالي المالياالستثمارية للوزارة ودواوين عموم المحافظات في الربع الثالث من خطة العام 

 مليار جنيه. 16.2( 2021)يوليو  الحالي الماليالمشروعات المنفذة منذ بداية العام 

  توجيه االعتمادات لدعم االحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، وتنفيذ برامج التنمية المحلية وأشار إلى أنه تم
والتي تشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء واإلنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة واألمن واإلطفاء والمرور 

 باإلضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

  الستثمارية للوزارة والمحافظات تهدف إلى ربط المشروعات التنموية والخدمية إن متابعة الخطة اوأشار إلى
، وبناء بنية معلومات دقيقة حول المشروعات 2030المنفذة بأهداف التنمية المستدامة، وأهداف رؤية مصر 

موارد الحكومية، استخدام ال فيالمنفذة، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وتحقيق الكفاءة والفاعلية 
 القرى والمراكز والمدن. فيوتعظيم العائد من االستثمارات، وتحسين جودة حياة المواطنين 

  تتضمنها الخطط االستثمارية للوزارة والمحافظات من ناحية،  التيوأضاف أنه يتم التنسيق بين المشروعات
تنفذ مشروعاتها  التيات الخدمية تتضمنها الخطط المركزية للوزار التيوالمشروعات التنموية األخرى 

 بالمحافظات من جهة أخرى، ضمانا  لعدم ازدواج المشروعات المنفذة.

  مليار جنيه للمشروعات  3.3مليار جنيه، منها  26.8تبلغ تمويلها  2022 – 2021وأوضح أن خطة عام
مليار جنيه حتى الربع  2.4حة المنفذة من خالل الخطة االستثمارية لديوان عام الوزارة، مشيرا إلى أنه تم إتا

 ، لتلببة مطالب أبناء المحافظات.الحالي الماليالثالث من العام 
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 إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة االنتقال  أشارو
ع االقتصادي للمواطنين، بين القرى والمدن، وحل االختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوض

ودعم منظومة النظافة، وتطوير مركز سقارة للتدريب، وكذلك المجازر، ومصرف كتشنر لتحسين الوضع البيئي 
 والحفاظ على صحة المواطنين.

 مليار جنيه، منها  23.5الخطة االستثمارية بالمحافظات يبلغ  فيإلى أن تمويل المشروعات المنفذة  أيضا   وأشار
جنيه تم إتاحتها خالل الربع الثالث من الخطة االستثمارية الحالية، ليصبح ما تم إتاحته منذ بداية العام  مليارات 6

 13.8لخطط دواوين عموم المحافظات مبلغ  الحالي الماليوحتى نهاية الربع الثالث من العام  الحالي المالي
 مليار جنيه.

 أن المشروعات تضمنت عدة مجاالت منها النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين  أوضحو
ومداخل القرى والمدن وتحسين البيئة، مد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة، تنفيذ مشروعات 

نفاق للسيارات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة، مشروعات كباري وأ
والمشاة، ومشروعات إطفاء وأمن ومرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج وتدعيم احتياجات 
الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة، مؤكدا أن هذه البرامج تهدف إلى اإلسراع 

 بتنفيذ مشروعات التنمية في المحافظات.

 4.3 حواليحجم التمويل المنصرف من الخطة االستثمارية حتى اآلن إلقليم القاهرة الكبرى بلغ أن  ضافوأ 
، بينما حصل إقليما الدلتا واإلسكندرية على الماليمليار جنيه خالل الربع الثالث من العام  2.2مليار جنيه، منها 

جنيه لكل إقليم خالل الربع الثالث، فيما تم مليون  700، منها الماليمليار حنيه لكل منها منذ بداية العام  1.8
مليار جنيه خالل الربع الثالث، مؤكدا  أن الخطة االستثمارية راعت  1.8مليار جنيه إلقليم سيناء منها  1.9إتاحة 

 عدالة التوزيع بين األقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية بها.

  فيهتماما  كبيرا  بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة االستثمارية إن الوزارة تولى ا إلى شعراويواللواء / محمود 
مليون جنيه،  900الصعيد، حيث بلغ حجم التمويل المنصرف لها في الربع الثالث من الخطة ما يزيد على 

مليار جنيه، مشيرا  إلى أن االعتمادات ساهمت  3.3مبلغ  الماليما تم إتاحته منذ بداية العام  إجماليليصبح 
تطوير الخدمات بالصعيد بمختلف القطاعات والمجاالت الخدمية وإحداث أكبر أثر ممكن في  فيبشكل ملحوظ 

تسهيل الحياة وحتى يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوى 
والمبادرة ” قنا وسوهاج“ بمحافظتيذلك تماشيا  مع تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر  ويأتيلهم، الخدمات المقدمة 

 ”.حياة كريمة“الرئاسية 

  وأضاف أنه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدالت تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على
ق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجها  بضرورة تعظيم أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائ

 االستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
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 المصرية لبورصةاألداء األسبوعي ل:  
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 رابعاً: انفوجراف 

 ( 1انفوجراف )كورسيرا ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، اللذين يشيران إلى مؤسسة  يوضح تقرير

 شركة: 560إن مصر موطن للشركات الناشئة بعدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2انفوجراف ) البنك المركزي المصري الذي يشير إلى ارتفاع السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي يوضح

 :2020مقارنة بعام  %18.4بنسبة  2021عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


